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Näitä myyntiehtoja sovelletaan kaikkiin Jacomp Oy:n toimituksiin 
yrityksille Suomessa, ellei toisin ole sovittu.  
 
 
1. Kaupan päättäminen 
 
1.1 Tarjous 
Myyjän tarjous on voimassa tarjouksessa mainitun ajan. Mikäli 
voimassaoloaikaa ei ole mainittu, on se 30 päivää tarjouksen 
päiväyksestä. Tarjouksen hinta perustuu valuuttakursseihin 
tarjouksentekopäivänä, ellei tarjouksessa toisin ole mainittu. 
Tarjouksen hinta perustuu tarjouspyynnössä tai muutoin ostajan 
antamiin tietoihin ja määriin. Jos todellinen tilaus ei vastaa 
annettuja tietoja tai määriä, myyjällä on oikeus tarkistaa 
toimitusta tai hintaa lopullisten tietojen mukaisesti. 
 
1.2 Sopimuksen syntyminen 
Sopimus syntyy kun myyjä on vahvistanut ostajan tilauksen tai 
toimittanut tuotteen. Ostajan vastuulla on tarkistaa 
tilausvahvistuksen oikeellisuus ja tehdä mahdolliset 
huomautukset välittömästi. 
 
 
2. Maksuehdot 
 
Lasku päivätään toimituspäivälle. Toimituspäivänä pidetään 
päivää jona tuote toimitusehdon mukaisesti on valmiina ostajan 
noudettavissa tai luovutettu erikseen sovitulla tavalla. 
 
Maksuehto on 14 päivää netto laskun päiväyksestä jos ei ole 
erikseen sovittu muusta maksuehdosta. Luottotietojen 
tarkistuksen tai ostajan aiemman maksukäyttäytymisen 
perusteella voidaan pyytää ennakkomaksua. Myyjä pidättää 
oikeuden veloittaa 15€ pienlaskutuslisän alle 100€ tilauksista. 
 
Myyjällä on omistusoikeus tuotteisiin siihen asti, kunnes ostaja 
on maksanut kauppahinnan kokonaisuudessaan. 
 
2.1. Maksun viivästyminen 
Erääntyneelle laskulle lasketaan voimassa olevan korkolain 
mukainen korko eräpäivästä lukien. Myyjällä on lisäksi oikeus 
periä kohtuulliset perintäkulut. 
 
Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana, eikä tämä johdu 
myyjästä, myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia tai 
toimittaa tuotteita ainoastaan päättämillään ehdoilla, kunnes 
erääntyneet maksut on suoritettu tai hyväksyttävä vakuus 
annettu. Myyjällä on myös oikeus vaatia tässä tilanteessa 
erääntymättömien saatavien välitöntä suorittamista.  
 
Ostajan on maksettava lasku reklamaatiosta huolimatta, ellei 
muuta sovita. Ostajalla ei ole oikeutta kuitata kauppahintaa tai 
osaa siitä tai pidättyä kauppahinnan maksamisesta minkään 
tekemänsä reklamaation tai väitetyn vastasaatavan perusteella 
ellei vastasaatava ole riidaton tai lainvoimaisella tuomiolla 
määrätty myyjän maksettavaksi. 
 
Myyjällä on oikeus pidättäytyä toimituksista myös silloin, kun 
ostajan ilmoituksen perusteella tai muuten on ilmeistä, että 
ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti. Jos myyjän jo 
lähetettyä tuotteen ilmenee tällainen tilanne, myyjä saa estää 
tuotteen luottamisen ostajan hallintaan. Tästä viivytyksestä 
johtuvia korvausvaatimuksia ostajalla ei ole oikeus esittää. 
 
 
3. Kauppahinta 
 
3.1 Kauppahinnan määrittely 
Kauppahinta on osapuolten kesken sovittu hinta. Myyjällä on 
kuitenkin oikeus tarkistaa kauppahintaa jäljempänä määritellyillä 
edellytyksillä. Ellei hintaa ole sovittu niin kauppahinta on myyjän 
veloittama käypä hinta. 
 
Jos ostaja on saanut laskun, siinä ilmoitettu hinta sitoo häntä, 
jollei ostaja kohtuullisessa ajassa ilmoita myyjälle, ettei hän 

hyväksy hintaa, eikä alemmasta hinnasta voida katsoa sovitun 
tai vaadittu hinta ole kohtuuton. 
 
3.2 Hinnan muuttaminen 
Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli 
valuuttakurssit, tuontimaksut tai muut tavarantoimittajasta 
riippumattomat maksut, verot tai muut julkisoikeudelliset maksut 
muuttuvat ennen ostajan maksusuoritusta. 
 
Kauppahintaan vaikuttavien valuuttakurssien muuttuessa 
myyjällä on oikeus muuttaa euromääräistä hintaa samassa 
suhteessa siltä kauppahinnan osalta, jota myyjä ei ole ostajalta 
vastaanottanut vähintään yhtä arkipäivää ennen kurssin 
muutoksen tapahtumapäivää.  
 
 
4. Toimitus 
 
4.1 Toimitusehto 
Toimitusehto on "vapaasti toimittajalla" / EXW INCOTERMS 
2010 ellei muuta sovita. Myyjä voi erikseen sovittaessa, ostajan 
kustannuksella ja riskillä, huolehtia kuljetuksen järjestämisestä. 
Toimitusehdon mukainen, tavanomainen kuljetuspakkaus 
sisältyy toimituksen hintaan jos ei muuta ole ilmoitettu. 
 
Myyjällä on oikeus toimittaa ja laskuttaa tuotteet erissä. 
 
4.2 Toimitusaika 
Myyjä tekee parhaansa toimittaakseen tuotteet 
tilausvahvistuksessa ilmoitettuna aikana, mutta ei voi taata 
toimitusaikaa. Tilausvahvistuksessa ilmoitettu toimitusaika tai sitä 
koskeva määräaika ei ole sitova ellei siitä ole nimenomaisesti 
sovittu. 
 
4.3 Toimituksen viivästys 
Myyjä on velvollinen heti viivästyksestä tiedon saatuaan 
ilmoittamaan siitä ostajalle ilmoittaen samalla uuden 
toimituspäivän. Jos viivästys johtuu siitä, ettei tuotteen valmistaja 
tai se, jolta myyjä tuotteen hankkii, ole täyttänyt sopimustaan, 
myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti 
aiheutunutta vahinkoa. 
 
Jos tuote toimitetaan tilausvahvistuksessa ilmoitetun ajan 
jälkeen, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan mitään 
kustannuksia tai vahinkoja, ellei viivästyksen syynä ole myyjän 
tahallisuus tai törkeä huolimattomuus. Myyjän vastuu on kaikissa 
tapauksissa rajoitettu ennalta-arvattaviin ja alalla tyypillisesti 
esiintyviin vahinkoihin.  
 
Mikäli myyjä on erikseen nimenomaisesti ja kirjallisesti sitoutunut 
toimittamaan tuotteen tiettynä aikana, myyjä on velvollinen 
suorittamaan ostajalle vahingonkorvauksen viivästyksen 
johdosta vain, jos siitä on erikseen sovittu. Ostajalla ei ole 
oikeutta saada muuta korvausta viivästyksen johdosta. Myyjän 
korvausvelvollisuus on rajattu kohdan 6 mukaisesti.  
 
Viivästyksen sattuessa ostajalla on oikeus purkaa sopimus vain, 
jos hän on asettanut myyjälle kohtuullisen lisäajan, jonka 
kuluessa myyjä ei ole toimittanut tuotteita. 
 
Jos kaupan kohteena oleva tuote on valmistettu tai hankittu 
erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa 
mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää 
tuotetta hyväkseen muulla tavoin, saa ostaja purkaa kaupan 
myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen 
osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta. 
 
Mikäli toimitus uhkaa viivästyä ostajasta johtuvasta syystä, 
myyjällä on oikeus laskuttaa tuote alkuperäisen toimituspäivän 
mukaisesti tai periä kohdan 2.1 mukainen korvaus 
viivästysajalta. Lisäksi myyjällä on oikeus korvaukseen myös 
muista kustannuksista kuten esim. kurssitappioista, 
varastointikuluista ja tuotteen vanhenemisesta aiheutuvasta 
vahingosta. 
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5. Toimituksen ja tuotteen virhellisyys  
 
Ostajalla on velvollisuus tarkistaa toimituksen oikeellisuus ja 
toimitettujen tuotteiden laatu ottaessaan toimituksen vastaan. 
Toimituksen määrää tai laatua koskeva reklamaatio on tehtävä 
välittömästi, kuitenkin viimeistään 8 arkipäivän kuluessa 
toimituspäivästä. Reklamaation syy on yksilöitävä. Osapuolet 
sopivat keskenään toimenpiteistä, joihin reklamaatio 
mahdollisesti antaa aihetta. 
 
Mikäli kyseessä on jatkojalostettava tuote ja ostaja virheen 
havaittuaan tai kun hänen olisi pitänyt se havaita, on työstänyt, 
muokannut, käsitellyt tai muulla tavalla käyttänyt tuotetta, ostaja 
on menettänyt oikeutensa vedota tuotteen virheeseen. 
 
Ostajalla on oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen ilman että 
ostajalle aiheutuu siitä kustannuksia, jos virhe voidaan korjata 
ilman, että myyjälle aiheutuu kohtuuttomia kustannuksia tai 
kohtuutonta haittaa. Myyjä saa virheen korjaamisen sijasta uusia 
toimituksen. 
 
Jollei virheen korjaaminen tai uusi toimitus tule kysymykseen 
taikka jollei sitä suoriteta kohtuullisessa ajassa reklamaatiosta, 
ostaja saa vaatia hinnanalennusta tai purkaa sopimuksen. 
 
 
6. Myyjän vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuuvapaus 
 
Myyjän velvollisuus korvata ostajalle virheellisen, viivästyneen tai 
toimittamatta jääneen toimituksen aiheuttama vahinko tai tappio 
on korkeintaan virheellisen, viivästyneen tai toimittamatta 
jääneen tuotteen tai toimituserän kauppahinnan suuruinen. 
 
Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viivästyksestä tai 
toimituksen virhellisyydestä ostajalle tai kolmannelle osapuolelle 
aiheutuneita välillisiä vahinkoja kuten tuotantotappiota, saamatta 
jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. 
 
Myyjä ei vastaa kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle 
aiheutuneesta vahingosta, joka on syntynyt toimitetun tuotteen 
ollessa ostajan tai kolmannen osapuolen hallinnassa. Myyjä ei 
myöskään vastaa ostajan tai kolmannen osapuolen valmisteille 
tai sellaisille tuotteille, joihin nämä sisältyvät, aiheutuvista 
vahingoista. Myyjä vastaa henkilölle aiheutuneesta vahingosta 
vain, jos myyjän voidaan näyttää tahallisesti tai törkeällä 
huolimattomuudella aiheuttaneen vahingon. 
 
Myyjä ei ole vastuussa ostajan tilaamien tuotteiden 
soveltumisesta ostajan käyttötarkoitukseen. Myyjän antama 
neuvonta ei synnytä mitään lisävelvoitteita. Tuotteiden 
soveltuvuutta ja käyttöä koskevat yksityiskohtaiset ja muut tiedot 
eivät ole sitovia, eikä myyjä vastaa mistään tällaisesta 
neuvonnasta johtuvasta seikasta. 
 
 
7. Kaupan peruuttaminen 
 
Mikäli jompikumpi osapuolista olennaisesti laiminlyö sopimuksen 
noudattamisen, voi syytön osapuoli kirjallisella ilmoituksella 
peruuttaa toimituksen kokonaan tai osittain, ja samalla vaatia 
laiminlyönnistä aiheutuneen välittömän vahingon korvaamista 
enintään toimituksen peruutetun osan hintaa vastaavalla 
määrällä. 
 
 
8. Ylivoimainen este (force majeure) 
 
Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta ylivoimaisen 
esteen sattuessa. Muun muassa seuraavia syitä pidetään 
ylivoimaisena esteenä: Työselkkaus, tulipalo, luonnonmullistus, 
luonnonilmiö, merenkulun estyminen jään tai muun esteen 
johdosta, sota, liikekannallepano, tai vastaavaa suuruusluokkaa 
olevat odottamattomat sotilaskutsunnat, pakko-otto, takavarikko, 
valuuttarajoitukset, kapina ja meteli, kuljetusvälineiden niukkuus, 

yleinen tavaran niukkuus, käyttövoiman rajoitukset, koneiston tai 
tehtaan täydellinen tai osittainen rikkoutuminen, kuljetuksen tai 
varastoinnin aikana tapahtunut rikkoutuminen, tuonnin ja/tai 
viennin kieltäminen, tai muu vaikutuksiltaan yhtä merkittävä ja 
epätavallinen osapuolesta riippumaton syy. Myös silloin kun 
sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat 
kohtuuttomia verrattuna ostajalle siitä koituvaan etuun, myyjä ei 
ole velvollinen täyttämään sopimusta. 
 
Myyjä ei ole ylivoimaisen esteen tapauksessa velvollinen 
korvaamaan ostajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä 
aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen. 
 
 
9. Erimielisyyksien ratkaiseminen 
 
Sopimuksesta syntyneet erimielisyydet pyritään ensisijaisesti 
ratkaisemaan osapuolten välisissä neuvotteluissa. Milloin 
neuvotteluteitse ei päästä tyydyttävään ratkaisuun, ratkaisee 
sopimuksesta ja siihen liittyvistä seikoista syntyneet 
erimielisyydet myyjän kotipaikan tuomioistuin. 
 


